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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:

PT Securitest s.r.o.
Podunajská 23/F, 821 06 Bratislava
IČO: 47946661
IČDPH: SK2024153362
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 37 1100 0000 0029 4946 0117
V zastúpení Peter Trnovský, na strane jednej
Licencia MV č. : 001684

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ : Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, adresa: Batkova 2, 841 01 Bratislava
(ďalej len „objednávateľ “)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)
ČL. I. Predmet plnenia zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi zmontovaný zabezpečovací systém a namontovať ho v objekte
uvedenom v ČL.II. ods. 1 tejto zmluvy podľa ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (ďalej aj len „dielo“)
ČL.II. Montáž diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje namontovať dielo v objekte Batkova 2, Bratislave.
2. Zhotoviteľ zaháji práce na diele po vzájomnej dohode s objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje namontovať dielo v objekte podľa ČL.II. ods. 1 tejto zmluvy tak, aby objekt bol zabezpečený
v rozsahu dojednanom v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia zaviazaný robiť koordináciu svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok
zaisťovaných priamo s objednávateľom.
ČL.III. Odovzdanie systémov
1. Pripravenosť na odovzdanie diela osvedčuje zhotoviteľ vykonaním individuálneho vyskúšania.
2. Individuálnym vyskúšaním zhotoviteľ preverí funkčnosť všetkých systémov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ktoré bolo riadne vyskúšané a namontované v súlade s touto zmluvou a
ktoré spĺňa dojednané parametre, do dvoch dní od oznámenia tejto skutočnosti zhotoviteľom.
4. Objednávateľ prevezme dielo dokončené riadne a včas a v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi
zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami.
5. Objednávateľ prevezme práce, materiál a výrobky, ktoré sú súčasťou diela len v prípade, že budú zhotovené podľa
odovzdaných podkladov, záväzných noriem a predpisov tak , aby slúžili k určenému účelu.
6. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé už pri odovzdávaní a preberaní, objednávateľ musí reklamovať v
„ zápisnici o prevzatí,“ .
7. V mene objednávateľa je oprávnená prevziať dielo, alebo jeho časti :
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať namontované systémy objednávateľovi najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy, ak
bude umožnené objednávateľom vykonať na objekte všetky montážne práce zo strany zhotoviteľa.
9. Kompletnú prevádzkovú dokumentáciu, potrebnú pre užívanie zariadení, ktoré sú súčasťou diela (prevádzkový
poriadok, návody na použitie, záručné listy) odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 3 dni pred zahájením
zaškolenia obsluhy.
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ČL. IV . Záručná doba
1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na systémy 24 mesačnú záruku, ktorá začne plynú odo dňa prevzatia diela
objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu záručnej doby zabezpečovať na svoje náklady opravu systémov. Záväzok dojednaný
v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na zhoršenia vlastností systémov, alebo poškodenia, ktoré po odovzdaní
systémov spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba (najmä neodborným zaobchádzaním, opravou alebo vylepšením
bez zhotoviteľovho predchádzajúceho súhlasu a pod.) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela na
základe reklamácie objednávateľa v čo najkratšom možnom čase od jej nahlásenia. Záručná lehota na reklamovanú
časť predmetu diela sa predlžuje v prípade reklamácie o dobu počínajúc dátumom nahlásenia uplatnenia oprávnenej
reklamácie a končí dňom odstránenia vady.
3. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu
a údržbe zhotoveného diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané,
nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou
alebo obsluhou.
4. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi potrebu opráv, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
Pri porušení tejto povinnosti zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu týmto spôsobenú. Objednávateľ je
povinný znášať obmedzenia systémov v rozsahu nutnom pre vykonanie týchto opráv.
5. Oznámenie o potrebe opráv, ktoré má zhotoviteľ vykonať, musí mať písomnú formu a vady musia byť opísané alebo
uvedené ako sa prejavujú.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že opravu začne uskutočňovať najneskôr do 72 hodín po tom, ako mu bude doručené
oznámenie o potrebe opráv.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí, aby opravy, ktoré má vykonať zhotoviteľ, vykonávala osoba, alebo organizácia
určená zhotoviteľom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu sa dohodnú v osobitnej zmluve.
ČL.V. Cena
1. Cena za zhotovenie a namontovanie systémov bola zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej sume:

Cena bez DPH
Zabezpečovací systém

4 158,33 €

DPH
831,66 €

cena s DPH
4 990 €

Cena za dielo zahŕňa kompletnú montáž vrátane dodávky materiálov, záverečné protokoly skúšky a revízne správy
podľa noriem STN.
Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným zákonom v dobe vyúčtovania ceny
diela.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť na viac práce v prípade ak neboli vopred pred realizáciou
odkonzultované a písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
3. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať dňom odovzdania diela.
4. Faktúra je splatná do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi a musí mať náležitosti dané zákonom o dani o DPH..
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, môže zhotoviteľ
vyúčtovať objednávateľovi len vtedy, ak ich objednávateľ písomne schválil alebo ak ich zhotoviteľ vykonal na základe
objednávateľovej objednávky, alebo ak ich vykonanie bolo s objednávateľom dodatočne dohodnuté.
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ČL.VI. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu a spôsobom potrebnom na vykonanie
montáže a to najmä tým, že:
a. umožní zhotoviteľovi v požadovanom rozsahu prístup do objektu,
b. umožní zhotoviteľovi prehliadku objektu,
poskytne zhotoviteľovi v potrebnom rozsahu stavebnú, prípadne aj inú technickú dokumentáciu
o zabezpečovanom objekte a na požiadanie zhotoviteľa mu poskytne aj ďalšie informácie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje systémy užívať v súlade so spôsobom jeho používania dojednaným v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky náležitosti potrebné pre montáž diela na určenom mieste montáže.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadne zmeny na diele bez súhlasu zhotoviteľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať obvyklú údržbu diela spojenú s jeho užívaním v rozsahu dojednanom
v tejto zmluve.
ČL.VII. Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi v primeranom rozsahu bezplatné konzultácie a poradenstvo o diele.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa od objednávateľa
na základe tejto zmluvy a súčasne sa zaväzuje, že nič z toho, čo sa v tejto súvislosti dozvedel nepoužije vo svoj
prospech a ani v prospech tretej osoby.
ČL.VIII. Zodpovednosť za škodu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú na splnenie
jeho záväzkov dohodnutých v tejto zmluve, alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
objednávateľ je povinný zhotoviteľovi uhradiť škodu týmto spôsobenú.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že zhotoviteľ nemohol riadne a včas splniť
svoju povinnosť z dôvodu, že objednávateľ si riadne a včas nesplnil svoje povinnosti .
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností systémov, alebo za poškodenie, ktoré pôsobil objednávateľ, prípadne
niekto iný, alebo ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami.
ČL. IX. Ďalšie dojednania
Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších dojednaniach:
Zmluvné strany sa dohodli, že káble a kabelážne práce sa vyúčtujú podľa skutkového stavu. Podkladom pre vyúčtovanie
bude rozpočet spotrebovaného materiálu odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa.
ČL. X. Záverečné ustanovenie
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými, ustanoveniami všeobecne
záväzných predpisov, najmä Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
a platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden exemplár pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, ostatné ustanovenia tejto
zmluvy zostávajú naďalej v platnosti, pričom za neplatné bude možné považovať len to ustanovenie, ktorého sa
dôvod neplatnosti týka. V prípade neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenie nahradiť
novým, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň bude
zodpovedať účelu tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné.
Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali,
obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju podpisujú.
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Prílohy: cenová ponuka EZS
V Bratislave, dňa: 23.9.2021

...................................

....................................

zhotoviteľ

objednávateľ
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